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Proiectul “O nouă șansă pentru succes în afaceri SUCCES+” aflat în cel
de-al doilea an de implementare are ca beneficiar parteneriatul realizat între
Camera de Comerț și Industrie Neamț și firma Innova Project Consulting din
București. Proiectul se desfășoară la nivelul Regiunii de Dezvoltare NordEst, în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
Obiectivul general al proiectului urmărește dezvoltarea competențelor
antreprenoriale pentru 350 persoane din Regiunea de Nord-Est în vederea
încurajării antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin stimularea
înființării a 43 de noi întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană și
crearea de 86 noi locuri de muncă.
În primul an de implementare s-au desfășurat activități de informare și
conștientizare precum și cursuri de formare profesională pentru dezvoltarea
competențelor antreprenoriale, urmărindu-se consolidarea cunoștințelor și
competențelor în domeniul antreprenoriatului pentru 365 persoane care au
participat la cursuri. Tot în primul an de implementare, în urma unui concurs
de planuri de afaceri, au fost selectate 43 de persoane a căror planuri vor fi
subvenționate cu o sumă de maximum 145155 lei, fiecare.
În cel de-al doilea an de implementare al proiectului s-au desfășurat cu
fiecare dintre câștigătorii concursului ședințe de consiliere și consultanță
pentru a valorifica experiența căpătată în cadrul perioadei de practică făcut
în întreprinderi cu obiect de activitate similar.
În vederea obținerii subvenției câștigate prin concurs, primul pas a fost
înființarea firmei. Cele 43 de persoane au fost ajutate pentru pregătirea
dosarului cu documentele necesare înmatriculării întreprinderilor la Oficiul
Registrul Comerțului. Experții implicații în proiect au consiliat antreprenorii și
pentru întocmirea documentelor necesare obținerii altor avize și autorizații
necesare desfășurării activității, în funcție de specificul fiecărui plan de
afaceri și de codul CAEN autorizat al fiecărei firme.
De asemenea, s-au întocmit instrucțiuni și fișe cu informații suport de la
următoarele instituții: ITM, ISU, DSVSA, Protecția Mediului și ANAF.

Lunile mai și iunie au reprezentat pentru toți cei implicați în proiect ”trecerea
de la idee la realizare”. Este vorba despre semnarea contractelor de
subvenție. În perioada 15 - 17 mai 2019 au fost semnate 26 de contracte
de subvenție, următoarele 17 contracte fiind semnate în perioada 26 – 28
iunie 2019.
În data de 21 iunie 2019, primele 26 firme semnatare ale contractelor de
subvenție au primit fiecare 75% din valoarea subvenției contractată iar în
data de 25 iulie 2019 și celelalte 17 firme au primit prima tranșă de subvenție.
Odată cu semnarea contractelor de subvenție s-a lansat și perioada de 12
luni în care cei 43 de noi antreprenori au obligația implementării planurilor de
afaceri și a decontării subvenției primite precum și a cofinanțării pe care
fiecare dintre ei s-au obligat să o suporte din fonduri proprii.
SUCCES+ noilor antreprenori!

